اﻟﺒﺤﻮث اﳌﺸﺎﮐﺔ
ﺑﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ
»ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﯿﻢ«

املخالفات السلوكية للمشجعين الرياضيين يف كرة القدم املؤدية
لتخريب املمتلكات العامة
الدكتور
مشبب بن سعيد بن ظويفر القحطاني
أستاذ علم اجتماع االنحراف والجريمة املشارك

البحوث المشاركة بمؤتمر التعصب الرياضي "اآلثار والحلول"

املخالفات السلوكية للمشجعين الرياضيين يف كرة القدم املؤدية
لتخريب املمتلكات العامة
الدكتور
مشبب بن سعيد بن ظويفر القحطاني
أستاذ علم اجتماع االنحراف والجريمة املشارك

ملخص
يهدف البحث إىل اكتشاف املخالفات السلوكية للمشجعني الرياضيني لكرة القدم املؤدية لتخريب املمتلكات العامة بمنطقة الرياض ،مستخدما ً منهج املسح
االجتماعي لعينة عشوائية منتظمة بلغت ( )309مبحوث من األعضاء املتدربني يف األندية الرياضية ،وقد جُ ِمعَتِ البيانات بواسطة أداة االستبانة التي ُو ِّزعَتْ عىل
كل من :نادي الهالل ،ونادي النرص ،ونادي الشباب  ،وتوصل البحث إىل ارتفاع تكرارات الفئة العمرية الذين يمارسون األنشطة الرياضية من ( 19إىل  30سنة)
ً مقارنة ببقية الفئات العمرية اآلخرى لصالح أعضاء نادي النرص  ،أيضا ً ارتفاع تكرارات العزاب مُما ِر ِس األنشطة الرياضية مقارنة باملتزوجني لصالح أعضاء
نادي الهالل  ،كما تبني أن الفئة مرتفع ِة الدخل يمارسون األنشطة الرياضية مقا َر َن ًة ببقية الفئات لصالح أعضاء نادي الشباب  ،وهذا ما أكده نتائج اختبار مربع
كاي التي تشري إىل وجود اختالفات ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري الفئات العمرية ،ولم تبني أي اختالفات ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري الحالة االجتماعية
ومتغري الدخل.
كما أظهرت النتائج الوصفية -حسب ُمع َ
ْطيات املتوسطات الحسابية العامة طبقا ً إلجابات أفراد العينة -أن املشجعني الرياضيني -عند تشجيعهم لِ ِف َر ِقهم أو
أنديتهم -يرتكبون أحيانا ً املخالفات السلوكية التي تخالف الذوق العام ،وتؤدي إىل تخريب املمتلكات  ،كما أن املشجعني الرياضيني ا َّتسَ مُوا أيضا ً ِب ِسمات التعصب
الريايض املؤدية إىل تخريب املمتلكات  ،كذلك تواجه املمتلكات العامة والخاصة تخريبا ً ناتجا ً عن َّ
الش ْغب والعنف الريايض بسبب املمارسات السلوكية للمشجعني
الرياضيني املتعصبني  ،كما أن أغلب تكرارات أفراد العينة وافقوا عىل معظم عبارات املخالفات السلوكية لصالح أعضاء نادي النرص ،ومعظم عبارات سمات
التعصب لصالح أعضاء نادي الشباب  ،ومعظم عبارات تخريب املمتلكات لصالح أعضاء نادي الشباب  ،ولم تبني نتائج اختبار مربع كاي وجود اختالفات ذات
داللة إحصائية.
من جهة أخرى أظهرت نتائج معا ِمالت ارتباط بريسون وجود ارتباطات قوية ذات دالالت إحصائية بني متغرياملخالفات السلوكية للمشجعني الرياضيني ،ومتغري
سمات التعصب الريايض بلغت ،**721.يليها االرتباط بني املخالفات السلوكية وتخريب املمتلكات  ،ومن ثم سمات التعصب الريايض وتخريب املمتلكات ؛ مما
يعني أنه كلما زادت املمارسات السلوكية املخالفة من ِقبَ ِل املشجعني الرياضيني ،وارتفعت ِسمات التعصب ،زاد تخريب املمتلكات العامة .
من جانب آخر أظهرت نتائج تحليل املسار أن نسبة التباين املفرسة لهذه املتغريات  ، 201.حيث بلغت قيمة (  38.388 ) Fومستوى داللتها  ، 000a.مما أكد
أن متغري املخالفات السلوكية للمشجعني قد أسهم بأكرب نسبة يف تفسري التباين ؛ حيث بلغت قمية معامل مسار بيتا  334. Betaعند مستوى داللة إحصائياة a
=  ، 000.وقيمة "تي" التي بلغت  ، 4.529تؤكد أن متغري املخالفات السلوكية للمشجعني هو األكثر تأثريا ً يف تخريب املمتلكات  ،يليه سمات التعصب التي بلغت
قيمتة معامل مسار بيتا  )142.( Betaعند مستوى داللة إحصائياة  055. = aوقيمة "تي" التي بلغت  4.529تي .1.928

Abstract
The purpose of this research is to find out behaviour of sports fans leading to the vandalism (destruction of property),
participants from the sports clubs. The data 309 in the Riyadh city. It uses the social survey method by a systematic sample of
collected by the questionnaire that distributed to the three clubs such as Al-Hilal Saudi Football Club, AlNassr Saudi Football
years old) compared to 30 to 19( Club and Al Shabab Saudi Football Club .The study found that the frequencies of the age are
other age groups in the favor of the members of AlNassr Saudi Football Club, also the high frequencies are of singles compared to
married couples in the favor of the members of Al-Hilal Saudi Football Club, It was also found that there is a high-income group
.compared to other groups in the favor of AlNassr Saudi Football Club
Descriptive Statistics can be shown based on data of average related to the responses of sample that the sports fans are
sometimes doing behaviour violation of supporters whilst they were supporting their teams or clubs lead to vandalism according
furthermore, features of prejudice baraible lead to vandalism according to average mean ,)3 out of 2.2603( to average mean of
in addition public and private properties are met to damages resulting of riots and sports violence based on ,)3 out of 1.9547( of
In addition, most of the frequencies of the respondents are in agreement with most expressions .)3 out of 2,2006( average mean of
of behaviour violation of supporters in favor of the members of AlNassr Saudi Football Club, also most expressions of the features
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of prejudice in favor of Al Shabab Saudi Football Club , as well as the most expressions of vandalism in the favor of Al Shabab
Saudi Football Club .The results of the Chi - Square test showed ther is no statistically significant differences between the
.variables
On the other hand, the results of Pearson Correlation coefficients showed that there are strong statistical correlations
between behaviour of sports fans variable and features of prejudice variable leading to vandalism strong correlation was
and then the ,**374.,followed by the correlation between features of prejudice variable and vandalism of property ,** 721
.** 383. features of prejudice and property destruction was
confirmed a statistical ,201 The results of the path analysis showed that the (R-Square) of these variables are
000a, indicating that the variable of behaviour violation of. at th level of 38.388 significance, it can be seen the value of F
supporters contributed to the largest proportion in the interpretation of variance according to the path analysis by Beta factor
showed that this variable is the most , 000. at the level of ,4,529 which showed a statistical significance by T-test ,334. of
055. influential in the on property damage, followed by the features of prejudice at the level of

املقدمة
تعتربالرياضة أحد األنشطة اليومية للحياة اإلنسانية عىل مر العصور ،وال يخلو منها أي مجتمعِ ،ب َغ ِّ
ض النظرعن تقدم هذا املجتمع أو تخلفه ،وقد تطورت
هذه األنشطة يف مختلف أنحاء العالم ،بما يف ذلك املجتمع السعودي؛ حيث أسهمت يف جلب املزيد من الجماهري املهتمة بمشاهدة األنشطة الرياضية ،وما
وطرق مختلفة للمؤازرة والتشجيع من ِقبَل الجماهري لِ ِفرَقها
تحويه من الفعاليات يف املالعب واألندية الرياضية ،إال أن الحضور الحاشد الذي ُي َع َّزز بأساليبَ
ٍ
َّ
ْ
أنتج أنواعا ً مختلفة من التعصب الذي ال يقوم عىل أساس منطقي أو حقيقة؛ األمر الذي يثري الشغب والعنف املؤدي إىل تخريب املمتلكات؛ مما يفقد الكثري
من األنشطة الرياضية قيمتها الرتويحية ،إن هذه املسألة ُت َع َّد من الظواهر التي ُتهَدد األمن واألستقرار االجتماعي ،وقد قدم لنا التاريخ الريايض جملة من
املؤرشات ضمن اإلطار النظري لهذا البحث ،وأفصح لنا عن حجم ال َويْالت امل ُ ْف ِجعة التي تحملتها البرشية عرب العصور املاضية بسبب التعصب بأنواعه وآثاره
الجسيمة عىل الفرد واملجتمع ،إال أن املجتمع السعودي لم يصل إىل هذا الحد ،بل ما يظهر عنه هو عىل مستوى مخالفات سلوكية للمشجعني ،وتعصب له آثر
سلبي عىل املمتلكات ،ومن أبرز املخالفات السلوكية للتعصب الريايض للمشجعني ما تشهده الشوارع وامليادين لبعض املمارسات الخاطئة التي تصدر عن
ْش زائد َيتْبَعُه
بعض الجماهري الرياضية املتعصبة ،سواء كان ذلك ابتهاجا ً بفوز الفريق ،أو احتجاجا ً عىل هزيمته ،وما قد يصاحب هذه املمارسات من َطي ٍ
ٌ
ٌ
عنيف ضد من يعارضون فكرة املشجع الريايض ،واتساع دائرة مشاعر ال ُب ْغض والكراهية تجاه مشجعي الفرق األخرى ،كطالء الوجوه واألجسام ،وسد
سلوك
الطرقات ،واإلحراق ،وعدم خلو أي مباراة أو منافسة رياضية من هذه املخالفات السلوكية التي تؤدي إىل خطر يهدد األرواح واملمتلكات العامة والخاصة،
كاإلخالل بالنظام داخل املالعب وخارجها ،وتهديد الالعبني والجماهري والحكام الرياضيني والشخصيات املهمة؛ لكونه سلوكا ً يبدأ باالستثارة الغري املقبولة ،ثم
يتطور تدريجيا ً إىل سلوك عنيف ،كاإلساءات الغري املربرة شيئا ً فشيئاً ،حتى يصل األمر إىل االعتداء ،سواء بالرمي ،أو باملقذوفات ،ثم ينتقل إىل االعتداء باأليدي،
أو الهجوم الجماعي عندما يشتبك مشجعو الفريقني ومنارصوه داخل أروقة املالعب ،أو حتى خارجها يف الطرقات واألحياء والحدائق واملرافق الخدمية ،وحتى
وب َقاالت ،ومحطات وقود؛ مما يتطلب حتما ً إخضاعه للدراسة والتحليل العلمي ،وبما أنها ممارسات تتضمن اإلثارة،
يف املحالت التجارية من م ََقاهٍ ،ومطا ِعمَِ ،
وتفريغ االنفعاالت املكبوتة ،واستفزاز املجتمع ،وتأثري وسائل اإلعالم ،واستغالل الفرد وجو َده يف امللعب للتعبريعن نفسه بأسلوب غري الئق ،والترصفات غري
َصق ،واالستخفاف ،واالعرتاض عىل التحكيم ،وعدم التسامح والتشاجر....إلخ ،باعتبار أن هذه السلوكيات تهدي ٌد لآلخرين،
املقبولة ،والرمي بالحجارة ،والب ْ
وإلحاق األذى والرضر بهم ،فضالً عن التَّ َش ُّنج واالحتقان يف وسائل اإلعالم الفضائي يف معظم حواراته.

املبحث األول :املدخل إىل البحث
مسألة البحث وأهميته وأهدافه
ُت َع ُّد الرياضة أحد األنشطة اليومية للحياة االجتماعية يف املجتمع السعودي ،وقد أسهمت يف جلب املزيد من الجماهري املهتمة بمشاهدة األنشطة ،وما تحويه من
ٌ
مختلفة للمؤا َزرة والتشجيع من ِقبَل الجماهري
الفعاليات (القحطاني ،)4 :1436 ،وقد صحب أغلب األنشطة الرياضية اهتما ٌم واسعٌ ،وحضو ٌر حاشدٌ ،وأساليبُ
لِ ِفرَقها؛ مما أفرز أنماطا ً
ً
متنوعة من السلوك املخالف للقيم االجتماعية التي أدت إىل افتقاد بعض األنشطة الرياضية ِقيَمَها الرتويحية (الغامدي ،)2004،وال
َ
السلوك املخالِ َ
ف للذوق العام ين ُتجُ عنه طابَع ُ
تنافيس يظهر بصور سلبية بني الجماهري؛ نظرا ً الرتباطه بكثري من املواقف التخريبية للممتلكات ،ومع أن
شك أن
املخالفات السلوكية للمشجعني الرياضيني يف هذا البحث -وإن اختلف مفهومها عن العنف َّ
والش ْغب -فإنها ظاهرة قديمة ترتبط بها كثري من املفاهيم؛ حيث
يرى جابر ( )2007أن هذه املسألة قد تأتي تحت مسميات مختلفة ،مثل :التعصب الديني ،أو السيايس ،أو االجتماعي ،أو الجنيس ،أو الريايض ،أو اإلقليمي،
أو املذهبي ،أو التعصب للذات ،أو لألفكار......إلخ (جابر  ،)110 : 2007 ،هذه القضية ما زالت تتجدد وتتنوع باستمرار يف املجتمع ،وتتع َّدى حدود املالعب
ِّ
الرياضية لِتَ َ
املؤسفة ،والتجاوزات واملمارسات
ري من األعمال التخريبية التي تتمثل يف الحوادث
واملحال التجارية ،وين ُتج عنها الكث ُ
طال أفراد املجتمع يف الطرقات
ِ
الغري املقبولة( ،حجاج .)2002،وهذه املما َرساتُ الغري الحضارية ٌ
فعل خاطئ يصاحبه َطي ٌ
ْش زائ ٌد َيتْبَ ُع ُه -يف كثري من األحيان -سلوكيات عنيفة ضد من
يعارضون فكرة املشجع الريايض ،فالقضية تتسع دائرتها لتشمل التعصب الريايض الذي يتضمن مشاعر البغض والكراهية تجا َه مشجعي ال ِفرَق األخرى
املعارضني لتلك املجموعات يف آرائها وأفكارها؛ مما قد ي َُش ِّكل خطرا ً عىل الفرد واملجتمعَّ ،
َّ
ري
فالش ْغب باملالعب الرياضية ظاهرة اجتماعية معقدة
تتدخ ُل فيها كث ٌ
من املتغريات االجتماعية املتنوعة؛ للمساهمة يف بروزها ،وكل سلوك من ذلك يؤدي إىل إلحاق الرضر واألذى باآلخرين( ،الرس محمد عيل ،وآخرون ،)3 : 2015 ،
باتت هذه املخالفات السلوكية لدى املشجعني الرياضيني تؤرق املجتمع يف الوقت الراهن؛ لكثرة انتشارها ،وعدم خلو أي مباراة أو منافسة رياضية منها ،نظرا ً
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ملا تؤدي إليه من التخريب واالعتداءات والتهديدات ،وما قد ين ُتجُ عنها من خطر عىل األرواح واملمتلكات العامة والخاصة ،كاإلخالل بالنظام داخل املالعب وخارجها،
وتهديد الالعبني والجماهري والحكام الرياضيني والشخصيات املهمة؛ مما تطلب إخضاعها للبحث والتحليل العلمي ،وبالتايل تبلورت القضية يف طرح السؤال اآلتي:
"ما املخالفات السلوكية للمشجعني الرياضيني املؤدية لتخريب املمتلكات؟".
أما بالنسبة ألهمية البحث فتكمن يف أنها تتناول مسألة طبيعة النشاط الريايض ،وانتقاله من مجرد نشاط ترويحي ما ِتع إىل نشاط تخريبي ،وذلك من خالل رصد
الظاهرة وتحليلها ،وما يتم الحصول عليه من معلومات حول املوضوع ،وما ويصاحبه من اإلرضار باملمتلكات العامة والخاصة ،ومع ذلك نؤمل أن النتائج التي تم
التوصل إليها قد تقدم اقرتاحَ
بعض الحلول والربامج املناسبة .كما أنها -وبصورة متواضعة -قد تقدم بعض التوصيات ملراكز البحوث وبعض الجهات املعنية؛
ِ
ً
ً
ً
للحد من أخطار التعصب الريايض عىل األرواح واملمتلكات ،وسالمة املجتمع ،وقد تكون أيضا إضافة علمية يف ميدان التخصص ،وتفتح بابا جديدا لدراسات أخرى
يف املستقبل.
إن الهدف العام لهذا البحث هو التعرف عىل املخالفات السلوكية للمشجعني الرياضيني املؤدية لتخريب املمتلكات يف منطقة الرياض ،ويتفرع منه عدة أهداف
يحاسبُ عليها
فرعية ،هي :معرفة بعض السلوكيات التي يمارسها املشجِّ عون الرياضيون بطرق َع ْمدِية ،أو عن غري ْ
قصدٍ ،نتيجة اإلثارة التنافسية ،و ُت َع ُّد مخالفاتٍ
ِ
الع ُ
ُرف والقانون؛ نظرا ً لنتائجها التخريبية ،كذلك يهدف إىل معرفة أبرز سمات التعصب الريايض لدى املشجعني الرياضيني املؤدية اىل تخريب املمتلكات ،إضافة
إىل اكتشاف أنماط تخريب املمتلكات الناتج عن بعض املخالفات السلوكية للمشجعني ،وسمات التعصب الريايض.
تساؤالت البحث:
ما املخالفات السلوكية للمشجعني الرياضيني املؤدية لتخريب املمتلكات؟.
.1
ما سمات التعصب الريايض للمشجعني املؤدية لتخريب املمتلكات؟.
.2
ما تخريب املمتلكات الناتج عن املخالفات السلوكية ،وسمات التعصب الريايض ؟.
.3
هل يوجد عالقات ارتباطية ذات داللة إحصائية بني متغري تخريب املمتلكات وبقية املتغريات ،كالعمر ،وال َّد ْخل ،واملخالفات السلوكية للمشجعني
.4
الرياضيني ،وسمات التعصب الريايض؟.
ما مدى تأثري كل من متغريي" املخالفات السلوكية للمشجعني وسمات التعصب الريايض" عىل متغري تخريب املمتلكات ؟.
.5
مفاهيم البحث:
مفهوم املخالفات السلوكية للمشجع الريايض  behaviour violation of supporters :يعني مفهوم املخالفات :الصفة الشعورية التي تتضمن معنى
.1
أو داللة يميزها الفرد عن غريه من األشياء واألحداث (زكريا  ،)17 :2008 ،أما السلوك :فيعني " ترصف فرد أو مجموعة أفراد بالرتكيز عىل تفاعلهم مع اآلخرين
املتعصب لفريق أو نا ٍد معنيُ ،يبْدِي ديناميكية أكثر من
حول أحداث معينة" . ) .)2017 ,Sociology Dictionaryواملشجع الريايض :هو الشخص املشاهِد
ِّ
املشاهد العادي ،كما إنه يضيف دورا ً يتصف باالهتمام النشط (حجاج  ،)69 :2002 ،أما التعريف اإلجرائي للمخالفات السلوكية للمشجع الريايض فهي جملة من
املمارسات والترصفات السلوكية املخالفة للمعايري املجتمعية ،وتم قياسها بـ  16عبارة يف الجدول رقم (.)1/1
مفهوم سمات التعصب الريايض ”Features of Prejudice “ :مرض الكراهية ال َعمْياء للمنا ِفس ،ويف الوقت نفسه :هو مرض الحب األعمى لفريق
.2
ً
املتعصبُ فردا أو جماعة
املتعصب ،وهو حالة يتغلب فيها االنفعال عىل العقل ،ف ُي ْع ِمي البصرية ،حتى إن الحقائق الدامغة تعجز عن زلزلة ما يتمسك به
املشجِّ ع
ِّ
ِّ
(حاج ،)31: ، 2002 ،أما سمات التعصب الريايض فهي األفعال واملمارسات التي يعرب بها املشجعون الرياضيون عن انتمائهم لفرقهم أو أنديتهم ،من خالل
استخدام العنف اللفظي أو غري اللفظي ،أو التخريب واالعتداء عىل املمتلكات ،واإلخالل باألمن (محيسن  ،)9 : 2015 ،والتعريف اإلجرائي -يف هذا البحث -لسمات
التعصب الريايض :هي التشجيع بطريقة تتجاوز العادة ،وقد تم قياسها بـ  14عبارة ُت َع ُّد من سمات التعصب الريايض طبقا ً للدراسة االستكشافية األوىل لهذا
البحث يف الجدول رقم (.)2/1
مفهوم تخريب املمتلكات:
.3
التخريب يف اإلنجليزية يعني  Vandalismأي :الترصف املقرتِن بالتخريب واالعتداء عىل املمتلكات العامة والخاصة عن طريق التحطيم والتكسري ،وهو فعلٌ
لسلوكيات يعا ِقبُ عليها القانون (موقع ، )2017 ,Wikipediaأما مفهوم املمتلكات فيشمل املؤسسات بأنواعها التي تقع تحت مظلة امللكية العامة للمجتمع،
وتتمثل يف الطرق ،والجسور ،واملالعب ،والحدائق ،واملباني الحكومية ،واملدارس ،والجامعات ،واملياة ،والكهرباء ،والصحة ،الرشطة ،ووسائل املوصالت......إلخ.
(موقع  ،)2017 ,almrsalويف هذا البحث التعريف اإلجرائي لتخريب املمتلكات تم قياسه بـ  14عبارة يف الجدول رقم (.)3/1

املبحث الثاني :القراءات النظرية واألدبيات السابقة
ً
سخرية ،أو استهزاءً،
إن كل الترصفات السلوكية املخالفة للمعايري والقيم االجتماعية تؤدي إىل إلحاق الرضر باآلخرين ،سواء كان جسدياً ،أو نفسياً ،أو تعسفياً ،أو
ً
بذيئة ،أو رضباً ،أو شتماً ،أو إتالفا ً للممتلكات ( ،)2009 ,Felsonهنالك بعض اآلراء التي قد تفرس تخريب املمتلكات ،كالرأي البيولوجي الذي يقوم
أو كلماتٍ
عىل فكرة (ملربوزو) الذي يرى أن العنف متأصل يف املجتمعات اإلنسانية منذ القدم ،وافرتض وجود مكونات بيولوجية محددة لدى بعض الناس تجعلهم قابلني
للوقوع يف برا ِث ِن الجريمة عىل خالف غريهم (( ،2009 ,and Hagan ;2008,Siegel ;2007(,Collins ;2006,Becker & Wetzellكما أن املهتمني بهذا
الرأي يعتقدون أن وجود العدوان لدى الفرد هو نتيجة لوجود عالقة بني هرمون الذكورة والعدوان؛ مما قد يؤدي إىل َّ
الش ْغب  ،))2005 ,Anderson Cherylأما
الرأي النفيس الفرويدي فقد اعتقد أن العدوان غريزة فطرية ال شعورية عندما تعرب عن رغبة كل فرد ،ثم يتحول تفكريه إىل عالم خارجي ،وبالتايل يصبح ذلك
عدوانا ً وعنفا ً عىل اآلخرين؛ بسبب تأثري الطاقة النفسية التي تقود إىل سلوك مخالف وعنف ،وإن عا ِم َلِ الحرمان واإلحباط قد يؤديان إىل ممارسة بعض الترصفات
املخالفة من ِقبَل الفرد إذا تعرض لها ( ،)2009,Alexandraإال أن هذه الرأي أ ُ ِخ َذ عليه من قبل الخطيب ()1987؛ حيث ادعى "بأن البحوث العلمية لم تدعم
صحة هذه االفرتاضات التي يقوم عليها هذا الرأي ،وقد واجه صعوبة أساسية تتمثل يف كون مفاهيمها غري قابلة للتحقيق العلمي" (حسني ،والرفاعي:1431،
 ،)92أما الرأي الخاص باإلحباط الذي يقوم -عند دوالرد وزمالئه -عىل فكرة أساسية هي أن العدوان هو نتيجة لإلحباط دائما ً ( ،)2006 ,Amselويرتكز هذا

البحوث المشاركة بمؤتمر التعصب الرياضي "اآلثار والحلول"
الرأي أيضا عىل مقول ٍة مؤداها :هو أنه كلما انخفضت معدالت اإلثارة كلما قلت معدالت العدوان ،أي :كلما قلت معدالت اإلحباط تقل معدالت العنف ,Siegel
 ،))2008ويرى الباحث أنه قد يكون املشجع الريايض محبَطا ً ومُحَ مَّالً باملشاكل األرسية أو التعليمية ،داخل املدرسة أو املحيط االجتماعي القريب منه ،وقد
ينعكس ذلك عىل سلوكه ،وبالتايل قد تكون املمتلكات عرضة للتخريب نتيجة لرتاكم اإلحباط ،فالتعليم عند "باندروا الذي يرى أن أغلب سلوك اإلنسان مكتسب؛
أيُ :متَعَلَّمٌ ،ويتم تعلمه من خالل القدوة ،سواء كان صالحا ً أو غريَ صالح ( ،)2002 ,and Giddens 2001 ,Burkeكما أشار آخرون يف علم الجريمة إىل أن
س عىل الفرد
السلوك يحدث من خالل عملية االحتكاك االجتماعي باآلخرين ( ،)2001 ,and Ganter 1999 ,Jefferyفالتعصب َر َّد ُة فعل ربما يكون قد مُو ِر َ
يف مراحل حياته ،وبالتايل نالحظ أن ممارسته للمخالفات السلوكية ضد املمتلكات قد ُبنِ َي عىل تربيرات دينية واجتماعية ونفسية وثقافية وتربوية وحاالت أخرى،
ري من الباحثني (,Gibson, Zhao, Lovrich, & Gaffney;2001,Gainey & Seyfrit ;2001 ,Gainey & Seyfrit ;2000 ,Adams & Serpe
أَو َْل كث ٌ
 ))2005,Benbenishty & Astor ;2002العوامل االجتماعية والبيئة املحيطة بالفرد اهتماما ً كبرياً ،وخصوصا ً ما يتعلق بالعنف َّ
والش ْغب يف املالعب أو
َ
نتيجة التناقض يف البيئة التي تحيط
االماكن العامة بشكل عام ،وما يؤدي إىل تخريب املمتلكات ،وقد فرس علماء آخرون التعصب بأنه إلحاق الرضر باآلخرين
بالفرد الريايض املشجع ،وما قد يُسْ ِهم يف صياغة السلوك العنيف لدى الفرد (and Lee, Gong, ;2003 ,Katz, Webb & Armstrong ;1997 ,Jenkins
 ،)2004 ,& Leeوقد أشار علماء آخرون يف قضية التعصب أمثال كل من ( )2001 .and Markowitz et al 2000 ,May & Dunawayإىل أن العوامل
ً
ص ْق ِل
االجتماعية-
متمثلة يف السياسة الرتبوية ،وثقافة املجتمع ،والر َِّفاق ،و َدوْر املعَلِّم -تلعب دورا ً هاما ً يف تشكيل شخصية الفرد لتحقيق أهداف املجتمع يف َ
ُحصلة تراكمية لبعض الظروف ،سواء من أماكن التعليم ،أو املعلمني ،أو األرسة ،أو الحي ،أو األقران ،أو حتى من
شخصية املشجِّ ع ،وقد ُي ْع َزى التعصب إىل م ِّ
غياب الرؤية اإلسرتاتيجية للمؤسسات املجتمعية والرتبوية التي ُت ْعنَى بشأن الفرد وسلوكه (Payne ;2001,Owens, Slee, & Shute;2001 ,.Natvig et al
 ،)2005 ,.and Schwartz, et al ;2003,Smith ;2003 ,.et alونجد بعض الدراسات قد تطرقت للتعصب الريايض ،ففي دراسة القحطاني (  )1436أكد أن
ً
خاطئة لدى الجمهور الريايض فيما يتعلق بالتشجيع الريايض ،ودراسة أخرى ملحيسن ( )2015توصل فيها إىل أن املواقع اإللكرتونية الرياضية
هنالك ممارساتٍ
قد أسهمت يف تنمية ظاهرة التعصب الريايض ،ومع أن الفليت ( )2015يف دراسته وجد أن كرة القدم قد احتلت الرتيب األول يف الصحف اليومية من حيث عدد
القضايا التي يرتكبها الجمهور املشجع للرياضة ،أما السلمي ( )2014فقد أظهرت تأثري وسائل اإلعالم يف زيادة التعصب الريايض من خالل حسابات الصحفيني
عىل مواقع التواصل االجتماعي التي بدورها قد أسهمت يف زيادة التعصب ،لكن دراسة العنتبيل ومحمود ( )2014قد َبيَّنت أن أهم مظاهر العنفَ ،
وش ْغبَ
املالعب التي ُيبْدِيها الالعبون هو تحطيم املدرجات واملقاعد ،وقيام بعض املشجعيني الرياضيني بالتشجيع الغوغائي ،والهتافات غري الالئقة تربوياً ،والتحريض
عىل الكراهية ،لكن توصلت دراسة املطريي ( )2011إىل أن نسبة رفض الطالب للتعصب كانت  ، %50.6وأن نسبة التعصب بني الطالب لم تصل إىل أن يكون
ً
ظاهرة ،بل هو يف مستوى قضية أو مشكلة ،كما توصلت دراسة الواييل ( )2011إىل وجود عالقة ارتباطية بني التعصب والعوامل النفسية واالجتماعية ،وأثبتت
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املتعصبني وغري املتعصبني ،يف حني نجد الدوس ( )2011قد أشار إىل أن التعصب الريايض موجود بدرجة عالية لدى كل
من الجمهور واإلعالميني ،وأن قرارات الحكام الخاطئة تؤدي دائما ً إىل زيادة التعصب الريايض ،وغياب الوعي يُسْ ِهم -بدرجة كبرية -يف زيادة التعصب الريايض،
وكذلك اعرتاضات الالعبني املتكررة عىل الحكام تؤدي دائما ً إىل إثارة التعصب الريايض ،بينما وجد الشهري ( )1429أن مستوى تأثري نظم التنشئة االجتماعية
املختلفة عىل التعصب الريايض كان متوسطاً ،وأن مح َور َِي وسائل اإلعالم وجماعة األصدقاء أكثر نظم التنشئة تأثرياً ،وقد أشار  )2004( Siekmannإىل أن
وفرض متا َب َع ٍة لكل من يثري َّ
حاالت العنف َّ
َ
الش ْغب ،وتطبيق عقوبات
والش ْغب تحدث يف الشوارع املحيطة ،وباملالعب يف األحياء املجاورة؛ مما يتطلب تواجدا ً أمنياً،
السجن واملنع بحق املشاغبني الرياضيني ،مؤكدا ً جابر ( )2002أن كرة القدم يحدث فيها مظاهر التعصب بشكل أكرب عن باقي األلعاب األخرى.
لقد تناولت بعض الدراسات جانب التعصب الريايض ،وتحليل األسباب والنتائج ،وقد ركز أغلبها عىل وسائل اإلعالم والتعصب ،ولم تتطرق لبعض املخالفات
السلوكية للمشجعني ،وسمات التعصب املؤدية لتخريب املمتلكات خصوصاً؛ مما يؤكد -وبصورة متواضعة -أن بحثنا ُي َع ُّد من اإلسهامات العلمية الجديدة ،وقد
استفاد البحث الحايل من األدبيات السابقة يف صياغة املشكلة ،ووجَّ هت الباحث إىل عدم تكرار البحث ،يف محاولة أن يكون املوضوع ب ْكراً ،ولعله يكون إسهاما ً
ِ
علميا ً يف الشأن الريايض والشبابي واألمني؛ لتجنب ما قد يرض بأمن املجتمع وسالمته.
ملحة تاريخية للمخالفات السلوكية الرياضية العاملية وتخريب املمتلكات:
َ
إن املتتبع للتطور التاريخي لألحداث الرياضية املؤملة التي عرفتها كرة القدم يف املالعب العاملية ،يالحظ تزايد وتري ِتها وإفرازا ِتها الخطرية عىل املجال األمني
واالستقرار االجتماعي ،فالتعصب الريايض -عرب التاريخ العاملي -له آثار سلبية؛ حيث إنه أُجْ ِريَتْ يف عام  1885باململكة املتحدة مباراة بني برستون نورث
ً
ً
خطرة ،وأوقعت الخسائر يف املمتلكات ،ونتج عنه َش ْغب وعنف وعبث ،وتخويف السكان ،واالعتداء عىل املارة ،ويف عام
حالة
واستون فيال ،وكانت اإلصابات 30
 1964بدولة ليما كانت هنالك مباراة بني البريو واألرجنتني ،وكانت الوفيات فيها  ،318واإلصابات  500حال ٍة ،وكانت الجماهري يف قلب امللعب ،وتسببت يف اإلحراق
ً
حالة ،وبلغ عدد اإلصابات  ،600والخسائر بالغة،
والتكسري والدهس والتجمهر ،ويف نفس العام أُجْ ِريَتْ يف تركيا مباراة بني ناديني محليني نتج عنها وفاة 44
ُ
ويف عام  1968أُجْ ِريَتْ يف األرجنتني مباراة بني رايفر بلت وبوكاجونيورز ،كانت الوفيات  ،74واإلصابات  ،150والخسائر تكسري املمتلكات ،ويف  1969أجْ ِريَتْ يف
َّ
ومرشد ،وانتهت بحرب ُتسَ مَّى:
أمريكا الوسطى مباراة محلية بني فريقي الهندروس والسلفادور بلغت حاالت الوفاة فيها  ،4000وكذلك  120000ألف جريح
ً
حالة ،و 300إصاب ٍة ،والخسائر كثرية ،يف بنفس
حربَ الهندروس والسلفادور ،ويف عام  1982أُجْ ِريَتْ يف كوملبيا مباراة بني فريقني محليني كانت الوفيات 22
َ
حالة وفاةٍ ،و 100إصابة ،أيضا ً يف عام  1985يف اململكة املتحدة كانت هنالك مباراة
العام أُجْ ِريَتْ يف موسكو مباراة بني موسكو سبارتا وهارلم ،نتج عنها 69
َ
حريق اشتعل يف الساحة الخشبية مللعب "فايل باراد" ،ويف نفس
فريق ْي برادفورد سيتي ولينكولن سيتي كانت الوفيات  ،56واإلصابات 170؛ من جَ رَّاء
محلية بني
ٍ
ُ
ً
العام يف العاصمة البلجيكية بروكسيل أجْ ِريَتْ مباراة بني لفربول اإلنجليزي مع جوفينتس اإليطايل ،وكانت هناك  39وفاة ،و 180إصابة ،نتيجة انهيار حاجز
فاصل بني الجماهري ،ويف  1971يف اململكة املتحدة دارت مباراة بني عمالقني ،هما اسكتلندا سلتيك ،وجالسجو رينجرز ،وحصل ً 66
وفاة ،و 200إصاب ٍة ،نتيجة
َ
ُ
والتدافع ،ويف عام  1988يف اململكة املتحدة دارت مباراة بني لفربول وتتونهام اإلنجليزي كانت 95
الش ْغب ،وتدمري املمتلكات ،وإحداث الحرائق نتيجة ال ِهيَاج
ً
وفاة ،و 200إصابة ،وأرضار باملمتلكات العامة ،ويف عام  1989يف اململكة املتحدة دارت مباراة بني ليفربول ونوتنجهام ،يف ملعب هيلزبره ،بمدينة شيفيلد ،وحدث
ً
ً
 96وفاة ،و 201إصابة ،وقد شهدت شيفيلد أرضارا كثرية ،بينما يف آسيا  2009يف البوسنة والهرسك دارت مباراة بني "نادي رساييفو ،ونادي سريوكي برييغ"،
ونتج عنه حالة وفاة ،واإلصابات غري معلومة ،ونتج ذلك عن أعمال َش ْغ ٍب بني الجماهري(انظر  ،)https://en.wikipedia.orgويف عام  2004يف سوريا أُجْ ِريَتْ
مباراة بني العرب واألكراد يف منطقة القامشيل كانت حصيلة املواجهات  40قتيالً ،وفق مصادر كردية ،و 25قتيالً ،وفق حصيلة رسمية سوريّة ،ومئات الجرحى،
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وحصل تخريب واعتداء عىل املمتلكات (انظر  ،) https://ar.wikipedia.orgويف عام  2012بجمهورية مرص العربية أُجْ ِريَتْ مباراة بني فريقني محليني يف بور
سعيد بني املرصي واألهيل ،وراح ضحيتها  72قتيالً ،واإلصابات باملئات؛ نتيجة أعمال َش ْغب وتخريب واعتداء عىل املمتلكات (انظر.)https://ar.wikipedia.or
كذلك وقعت يف عام  2015مباراة الدوري بني نادي الزمالك ونادي إنبي يف استاد دار الدفاع الجوي بالقاهرة راح ضحيتها  22قتيالً وعدد من اإلصابات واألرضار
باملمتلكات العامة ( .)https://ar.wikipedia.orgويف املغرب  2017حدث إصابة  10أشخاص بجروح ورضوض ،من بینھم  4من أفراد القوات العمومیة،
بسيدي قاسم ،أعمال شغب قام بها بعض مشجعي فريق اتحاد سیدي قاسم وضیفه فریق املغرب الفايس ولحق خسائر وأرضارا مادیة بالحافلة التي أقلت الفریق
الضیف والحافالت التابعة لقوات األمن (انظر  .)http://www.elaphmorocco.comويف املانيا  2017حدث شغب شهدتها مباراة دورتموند واليبزيغ وأسفرت
عن سقوط عرشة الجرحى من بينهم رجال أمن (انظر  .)http://www.dw.comأيضا ً يف األرجنتني ُقتل مشجع أرجنتيني شاب ،بعد رميه من قبل مشجعني
آخرين من عىل مدرج ملعب ماريو كمبس (انظر  .)https://www.elbotola.comو يف مباراة يف لكرة القدم جمعت بني فريقي شباب الريف الحسيمي والوداد
البيضاوي  ،وقد تسببت جماهري يف تكسري واجهات عرشات السيارات وتخريب بعض املحالت ،مع تسجيل إصابات (انظر .)http://jaridatipress.com
ً
ومن أبرز املخالفات السلوكية العاملية ما تشهده الشوارع وامليادين لبعض الترصفات الخاطئة التي تصدر عن بعض فئات متعصبة ،سواء كان ذلك ابتهاجا بفوز
الفريق ،أو احتجاجا ً عىل هزيمته (العتيق  ،)2013 ،ومن املخالفات السلوكية ما قد يتداخل فيها العديد من املتغريات ،كطبيعة النشاط الريايض ،والجمهور ،والبيئة
املحيطة ،لقد أشار الخيكاني ( )2011أن أسباب ارتكاب الجمهور للمخالفات السلوكية داخل املالعب الرياضية وخارجها يكمن يف سوء إدارة املباراة وتحكيمها،
وانتشار مظاهر العنف يف املجتمع ،كذلك ثقافة الفرد يف أخالقه ومبادئه ،وضعف مؤسسات األمن داخل املنشأت الرياضية ،والشحن اإلعالمي السلبي (الخيكاني
 ،)4 :2011 ،يف حني أن بعض املخالفات يعود إىل عوامل تمثلت يف املنافسة ،والوقت املتبقي ،والنتيجة ،وسلوك الالعب ،والتحكيم املرتبط بالقرارات الخاطئة
(الزيود والجراح  ،)1364 :2012،إن ما يصدر من الجماهري الرياضية يتمثل -يف البداية -يف اإلساءات غري الالئقة ،والهتاف امل ُ ِسء الذي يتطور إىل االعتداء ،سواء
باملقذوفات ،أو باإليدي -يف بعض األحيان -عندما يشتبك منارصو ال ِفرَق داخل امللعب مع بعضهم ( الرس  ،وآخرون  ،)2 :2015 ،والرياضة ذاتُ أبعاد طبيعية
واجتماعية وسياسية واقتصادية وترويحية وتربوية وثقافية ،إال أنها ال تزال مجاال ً خصبا ً للعديد من الترصفات املنافية لطبيعتها الرتويحية ،والبعيدة عن أخالقياتها
والواجهة الحضارية للدول التي ُتمَثِّلُها (عليمات .)7 :2011 ،واملخالفات السلوكية املتعلقة بالجمهورالريايض
وم ُُثلها و ِقيَمها التي تكمن يف املنافسة الرشيفة،
ِ
تعود ملتغريات تتضمن الترصفات الخاطئة ،كالتعصب ،وشحن الجماهري ،والهتافات النابية ،وإثارة جماهري فريق ضد آخر ،وتفريغ االنفعاالت املكبوتة بتوجيه
َصق ،واالستهتار ،واالعرتاض عىل التحكيم ،وعدم التسامح....
الغضب ،واستفزاز املجتمع ،وتأثري وسائل اإلعالم ،والترصفات غري الالئقة ،والرمي بالحجارة ،والب ْ
إلخ ،وال شك أن للتعصب الريايض تأثريا ً مبارشا ً عىل سلوك املجتمع ووعيه وثقافته بشكل عام ،ويُع ُّد التعصب الريايض سلوكا ً سلبيا ً له أرضاره املادية واملعنوية،
بوصفه تهديداًلألمن ،إولحاقا ً لألذى والرضر باآلخرين (حجازي ،)165 : 2001 ،وقد تزايدت يف السنوات األخرية سمات التعصب املتمثل يف الكراهية ،وفقا َ للكثري
من األحداث والترصفات غري الحضارية التي تظهر مع انتصارات املنتخبات ،أو ال ِفرَق املحلية ،وبروز التجاوزات غري األخالقية يف معظم األحيان ،سواء يف املالعب
الرياضية ،أو خارجها بالشوارع العامة ،عن طريق استخدام امل َ ْر َكبات بشكل غري حضاري ،وإطالق األصوات املز ِعجَ ة ،وتعطيل السري يف الطرق العامة ،وتحطيم
واجهات املحالت التجارية ،ثم التشنج واالحتقان يف وسائل اإلعالم الفضائي يف معظم حواراته الرياضية الذي يناهض قواعد الضبط
سيارات املارة ،وتكسري ِ
االجتماعي والقيمي.

املبحث الثالث :اإلجراءات املنهجية والنتائج التي توصل إليها البحث
أوالً :منهجية البحث وإجراءاته
ُ
البحث منهج املسح االجتماعي بطريقة العينة ،وذلك ملناسبته يف تحقيق أهداف الدراسة،
نظرا ً لطبيعة الدراسة الحالية ،والبيانات املراد الحصول عليها ،فقد استخدم
واقترصت حدود البحث عىل عضوية األفراد املتدربني املشرتكني باألندية ( الهالل ،والنرص ،والشباب ) بمدينة الرياض يف الفرتة الزمنية من 1439 /2/ 5هـ إىل 20
1439 /2/هـ .أما مجتمع البحث وقت إجراء الدراسة امليدانية ،فقد تمثل يف األفراد الذين يتدربون يف الفرتة املسائية بنادي الهالل ،ونادي النرص ،ونادي الشباب
بمدينة الرياض ،وفقا ً للقوائم والسجالت املتوافرة يف كل نا ٍد لألعضاء املشرتكني الذي تم الحصول عىل العدد املناسب منها لكل نادٍ ،وبلغ إجمايل مجتمع البحث
( )2993متدرب ,ولكي تكون العينة مماثلة فقد اعتمد البحث عىل العينة العشوائية املنتظمة من القوائم فرتة توزيع أداة جمع البيانات ,من خالل القوائم املتوفرة
املنتظمة" ،وقد بلغ إجمايل العينة املطلوبة لكل األندية ( )309مبحوث متدرب بنسبة  %30تقريباً ،وتم تطبيق األداة عىل أفراد العينة بالتنسيق
بطريقة" :املعاينة
ِ
ً
إضافة إىل متغريات
مع املوظفني باألندية ،اعتمادا ً عىل متغريات مستقلة اسمية و ُر ْتبِية ،كمية وكيفية ،كالبيانات األولية املتمثلة يف العمر ،والحالة االجتماعية ،والدخل،
أساسية تكونت من ( )44عبارة موزعة عىل ثالثة محاور هي :األول :املخالفات السلوكية للمشجعني الرياضيني يف ( )16عبارة ،الثاني :سمات التعصب الريايض يف
ُ
الشكل امل ُ ْغل َ ُق لألداة الذي ح ّدد عىل ضوئها اإلجاباتِ املحتمَلة لكل فقرة من أسئلة املقياس بواسطة
( )14عبارة ،والثالث :تخريب املمتلكات يف ( )14عبارة ،واس ُت ْخدِم
ِّ
بصدْق األداة ،فقد تم عرضها عىل عدد من املحكمني من أعضاء هيئة
مقياس (ليكرت) للتدرج الثالثي ( :نعم ،أحياناً ،ال) إلجابات أفراد العينة ،أما فيما يتعلق ِ
التدريس بالقسم (أ.د .أبراهيم الجوير  ،أ.د عبدالرزاق الزهراني  ،وأ.د .عبدالرحمن العسريي) ملعرفة آرائهم التي عىل ضوئها تم إجراء التعديالت املقرتحة ،أما صدق
االتساق الداخيل لألداة فقد تم تطبيقها ميدانيا ً عىل عينة غري عينة الدراسة األساسية ،وتم حساب معا ِمل ارتباط بريسون ،وذلك ملعرفة صدق االتساق الداخيل بني
درجة كل عبارة من العبارات بالدرجة الكلية للنمط املنتمية إليه ،والجدول رقم ( )1التايل يوضح التفاصيل ،كما يأتي:
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واتضح من بيانات الجدول رقم ( )1أن قيم معامالت االرتباط لكل عبارة من العبارات مع ما تقيسها جاءت موجَ ب ًَة ،ودالة إحصائيا ً عند مستوى الداللة ()0.01
للجداول الثالثة من ( 1إىل )3؛ مما يدل عىل قبول اتساقها الداخيل .أما من ناحية التأكد من ثبات املقياس ،فقد تم حساب معامل ثباته باستخدام "معادلة ألفا
كرونباخ"  ))Cronbach's Alphaلالتساق الداخيل ،وكانت نتائجه -كما يبينها الجدول رقم ( -)2اآلتي الذي يوضح معامل ثبات ألفا كرونباخ للمخالفات
السلوكية للمشجعني املؤدية لتخريب املمتلكات:

طبقا لبيانات الجدول رقم ( )2فإن معامل الثبات العام ملقاييس املخالفات السلوكية للمشجعني ،وسمات التعصب الريايض املؤدية لتخريب املمتلكات مرتفع؛
حيث بلغ  ،948.وهذا يدل عىل أن املقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات؛ لذا ت ّم االعتماد عليه يف التطبيق امليداني لجمع البيانات ،وقد رُو ِعيَتْ يف استخدامه
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ً
ً
الح َزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية
إحصايئة
القضايا األخالقية ،أما أسلوب تحليل البيانات اإلحصائي ،فقد استَ ْخ َد َم أساليبَ
مناسبة عن طريق برنامج ِ
بواسطة برنامج ( ،)SPSSكمعامل ارتباط بريسون " "Pearson’sللتحقق من طبيعة االرتباطات لكل متغري عىل ِح َدة ،كذلك استخدم "معادلة ألفا كرونباخ"
( ) Cronbach's Alphaللتأكد من ثبات أداة الدراسة ،وقد استخدمت املتوسطات  Meanواالنحرافات املعيارية  Std. Deviationالوصفية Descriptive
 Staticsكما استخدم الجداول املتقاطعة  Cross-tabulationsومربع كاي سكوير  Chi-Squareومصفوفة االرتباط  Pearson Correlationوكذلك Tow
 Way ANOVAتحليل التباين الثنائي .كما استخدام أسلوب تحليل املسار " "Path Analysisوالذي تم االستعانة يف تحليله عىل معامل تحليل االنحدار املتعدد
(.)Multiple Regression

ثانياً :نتائج البحث
أوالً :الخصائص االجتماعية ألفراد العينة:

يتضح من البيانات يف الجدول رقم ( )3حسب توزيع أفراد العينة (أعضاء النوادي الرياضية) ؛ طبقا ً لعدد املتغريات (من  )3 –1ذات الصلة بمتغريات الخصائص
االجتماعية  ،املوضحة يف الجدول سابقا ً  ،تبني أن الفئة العمرية الذين يمارسون األنشطة الرياضية من ( 19إىل  30سنة) هي األكثر تكرا ًر مقارنة ببقية الفئات
العمرية اآلخرى لصالح أعضاء نادي النرص  ،تليها الفئة العمرية من  19سنة فأقل لصالح نادي الشباب ،وتؤكد نتائج اختبار مربع كاي ( ).14.439aعند
مستوى 025. = aوتشري إىل وجود اختالفات ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري الفئات العمرية .أيضا ً ارتفاع تكرارات العزاب مُما ِر ِس األنشطة الرياضية مقارنة
باملتزوجني لصالح أعضاء نادي الهالل مقارنة ببقية االندية اآلخرى ،ولم تبني نتائج اختبار مربع كاي أي اختالفات ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري الحالة
االجتماعية  .كذلك تبني أن أكثر التكرارات كانت لصالح الفئة مرتفع ِة الدخل الذين يمارسون األنشطة الرياضية مقا َر َن ًة ببقية الفئات  ،ولم تبني نتائج اختبار
مربع كاي أي اختالفات ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري الدخل.
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ثانياً :النتائج الوصفية ملحاور البحث		:

بناء عىل معطيات الجدول رقم ( )4التي توضح نتائجه لنا -طبقا ً للمتوسطات الحسابية ،واالنحرافات املعيارية حسب إجابات أفراد عينة البحث يف املحور
األول  -أن املشجعني الرياضيني -أحياناً -يمارسون مخالفات سلوكية -عند مؤا َزرتهم ل ِفرَقهم أو أنديتهم -قد تخالف الذوق العام ،وتؤدي إىل تخريب املمتلكات
العامة والخاصة ،وذلك وفقا ً لنتائج املتوسط الحسابي العام الذي بلغ  ،2.2603وبانحراف معياري 39989. .وقد جاءات عبارات املحور -حسب أهميتها -عىل
الرتتيب التايل( :تكوين تيارات تعصب ملعاداة الفرق املنافسة لفريقهم ،رمي املخلفات يف أماكن الجلوس دون تركها نظيفة ،االشرتاك يف املُشا ّدات الكالمية؛ مما
يحدث العنف بني األفراد ،استخدام املقذوفات ضد الفرق املنافسة لإلرضار بها ،املُشا ّدات الكالمية املخالفة مع الجماهري يف أثناء املباراة ،التشجيع الفوضوي دون
اعتبار للمنافس من األندية األخرى ،استخدام القوة يف الدفاع عن الفريق امل ُ َف َّ
ضل بالرغم من ضعفه ،شحن الجماهري الرياضية ضد بعضها البعض ،املعارضة
لبعض الجماهري عند تشجيع الفريق األخرى ،التشاجر مع من ينتقد الفريق امل ُ َف َّ
ضل حتى لو كان محقاً ،محاولة استثارة الجماهري للدخول يف معارك ومُشا ّدات،
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العصبية امل ُ ْف ِرطة التي يتصف بها املشجع الريايض ،الترصفات غري الالئقة مع مشجعي الفريق دون احرتام ،الهُتافات غري الالئقة ضد الفرق املنافسة يف امللعب،
ارتكاب بعض املخالفات امل ُ ِخلَّة بالقيم والذوق العام ،واالعرتاضات املتكررة لكل قرارات الحكام أو بعضها)  .كما تشري أيضا ً بيانات الجدول  -طبقا ً للمتوسطات
الحسابية ،واالنحرافات املعيارية ،حسب إجابات أفراد العينة يف املحور الثاني  -أن املشجعني الرياضيني يتصفون بسمات التعصب الريايض التي تؤدي إىل تخريب
املمتلكات ،وفقا ً لنتائج املتوسط الحسابي العام الذي بلغ  1.9547وبانحراف معياري  ، 51722.و جاءت كل عبارة -حسب أهميتها -عىل الرتتيب التايل( :التربير
ضل برغم سلبياته ،االنزعاج عند هزيمة األندية امل ُ َف َّ
بأن فوز الفريق املنافس كان بالحظ والتحكيم ،عدم تقبل الرأي لهزيمة الفريق امل ُ َف َّ
ضلة بالرغم ضعف أدائها،
ً
الحيَل لفوز الفريق امل ُ َف َّ
ضل بالرغم من ضعف أدائه ،غياب التسامح بني املشجعني الرياضيني مؤخرا ،التحيز لتصاريح املسؤولني بالفريق حتى لو
محاولة اختالق ِ
لم تكون محقة ،عدم التمتع بالروح الرياضية يف تقبل نتائج املباريات ،الرغبة يف تعرض الفريق املنافس ملشاكل إدارية أو قانونية ،حضور املباريات رغم نقلها عرب
القنوات الفضائية ،متابعة القراءة ملا يكتب أو يرصح به عن الفريق امل ُ َف َّ
ضلَ ،ت َمنِّي هزيمة الفريق املنافس بالرغم من تفوق مهاراته ،كراهية األندية املنافسة للفريق
ضل رغم شهرتها ،تشجيع الفرق التي تقابل املنافس من أجل َ
امل ُ َف َّ
الكيْد له ،تكوين حمالت التشكيك يف قدرات الفريق املنافس إلضعافه).
كذلك بيانات الجدول توضح نتائجه لنا -طبقا ً للمتوسطات الحسابية ،واالنحرافات املعيارية حسب إجابات أفراد العينة يف املحور الثالث -أنه -يف بعض األحيان-
تواجه املمتلكات العامة والخاصة تخريبا ً نتيجة َّ
الش ْغب والعنف املتمثل يف املخالفات السلوكية للمشجعني الرياضيني الذين يتسمون بصفات التعصب الريايض،
وذلك طبقا ً لنتائج املتوسط الحسابي العام الذي بلغ  2.2006وبانحراف معياري  31599.وجاءت كل عبارة -حسب أهميتها -عىل الرتتيب التايل( :التهجم عىل
أغلب امل َ ِّ
حال التجارية العامة يف الطرقات ،االعتداء عىل رجال األمن ،وإثارة الفوىض يف املالعب الرياضية ،التهجم عىل الحكام يف املالعب الرياضية ،وحتى خارجها،
َ
َ
َّ
ْ
َ
االعتداء عىل املارة باأللفاظ غري الالئقة ،وسَ بُّهم رغم سكوتهم ،تكسري بعض امل ْركبات ،ونشل بعض املمتلكات منها ،الش ْغب يف املالعب الرياضية بطرق متعددة
األرضار ،العبث بممتلكات املالعب الرياضية بالرغم من وجود اإلرشادات ،تخريب املمتلكات العامة من األرصفة واألشجار بالطرقات ،التفحيط يف الطرقات العامة،
وإثارة الحوادث املرورية ،التجمهر وإغالق الطرقات العامة أمام املارة؛ مما يحدث الفوىض ،مهاجمة الفريق الفائز ،ومحاولة تشويه سمعته ،وتعكري فرحته ،إحداث
أرضار لل َم ْر َكبات العامة يف الطرقات املختلفة ،تعطيل سري مركبات رجال األمن من الوصول للمخربني ،وأخرياً ،اختالس بعض ممتلكات اآلخرين بقوة ،ودون وجه
حق).
جدول رقم ()5
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يتضح من البيانات يف الجدول رقم ( )5حسب توزيع أفراد العينة ؛ طبقا ً لعدد من العبارات (من  )16 –1ذات الصلة بمحوراملخالفات السلوكية للمشجعني
الرياضيني ملعرفة التكرارات املشاهدة  ،املوضحة يف الجدول سابقا ً  ،وقد تبني لنا من الجدول أن أغلب التكرارات املشاهدة ألفراد العينة كانو موافقني عىل ()10
عبارات ذات صلة باملخالفات السلوكية للمشجعني الرياضيني تتضمن العبارات ( ، 14 ، 13 ، 9 ، 8 ، 7 ، 5 ، 4 ، 3 ، 1و ) 15أغلبها لصالح أعضاء نادي النرص
 ،يف حني أن التكرارات املشاهدة ألفراد العينة الذين يرون احيانا ً للمخالفات السلوكية للمشجعني الرياضيني يف ( )5عبارات هي ( ، 12 ، 10 ، 6 ، 2و )16أغلبها
لصالح أعضاء نادي النرص أيضا ً  ،بينما أتضح أن غري موافق عبارة واحدة هي  11لصالح أعضاء نادي الشباب  ،وقد أكدت لنا نتائج اختبار مربع كاي عدم
وجود اختالفات ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري املخالفات السلوكية للمشجعني الرياضيني لكرة القدم.

نالحظ من البيانات يف الجدول رقم ( )6حسب توزيع أفراد العينة ؛ طبقا ً لعدد من العبارات (من  )14 –1ذات الصلة بمحور سمات التعصب الريايض للمشجعني
الرياضيني ملعرفة التكرارات املشاهدة  ،املوضحة يف الجدول سابقا ً  ،وتبني لنا من معطيات الجدول أن أغلب التكرارات املشاهدة ألفراد العينة موافقني احيانا ً عىل
( )7عبارات ذات صلة بسمات التعصب تتضمن العبارات ( ) 14 ، 12 ، 10 ، 9 ، 7 ، 3 ، 1أغلبها لصالح أعضاء نادي الشباب  ،يف حني أن التكرارات املشاهدة
ألفراد العينة املوافقني عىل سمات التعصب للمشجعني الرياضيني يف ( )3عبارات هي ( ، 5 ، 2و  ) 6أغلبها لصالح أعضاء نادي النرص  ،بينما أتضح أن غري موافق
تضمنت ( )4عبارات لصالح أعضاء نادي الهالل هي ( ، ) 13 ، 11 ، 8 ، 4وقد أظهرت لنا نتائج اختبار مربع كاي عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية
تعزى ملتغري سمات التعصب الريايض لكرة القدم.
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ً
نالحظ من البيانات يف الجدول رقم ( )7حسب توزيع أفراد العينة ؛ طبقا لعدد من العبارات (من  )14 –1ذات الصلة بمحور تخريب املمتلكات العامة ملعرفة
التكرارات املشاهدة  ،املوضحة يف الجدول سابقا ً  ،وتبني أن أغلب التكرارات املشاهدة ألفراد العينة موافقني احيانا ً عىل ( )9عبارات ذات صلة بتخريب املمتلكات
العامة تضمنت عدد من العبارات هي  ، 13 ، 12 ، 10 ، 9 ، 8 ، 7 ، 5 ، 3( :و ) 14أغلبها لصالح أعضاء نادي الشباب  ،يف حني أن التكرارات املشاهدة ألفراد
العينة املوافقني عىل عبارات تخريب املمتلكات العامة يف ( )5عبارات هي ( ، 6 ، 4 ، ، 2 ، 1و  ) 11أغلبها لصالح أعضاء نادي النرص  ،وقد أظهرت لنا نتائج
اختبار مربع كاي عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري تخريب املمتلكات العامة.
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ثالثاً :العالقات االرتباطية واآلثار بني املتغريات الرئيسة
يف محاولة ملعرفة ما إذا كان هنالك عالقات ارتباطية بني متغري تخريب املمتلكات وبقية املتغريات ،كالعمر ،والدخل ،واملخالفات السلوكية للمشجعني الرياضيني،
وسمات التعصب الريايض ،فقد تطلب البحث القيام بإجراء اختبار ملصفوفة االرتباط "  ."Pearson Correlationولحساب املصفوفة بني املتغريات الرئيسة
ظهرت النتائج من الجدول رقم ( )8ما يأتي:

واتضح من نتائج الجدول رقم ( )8الذي استخرجت منه معامالت ارتباط بريسون؛ لغرض فحص االرتباط بني املتغريات الرئيسة املختلفة ،وتبني لنا -طبقا ً
ملخرجات الجدول -أن هنالك ارتباطات قوية ذات دالالت إحصائية؛ حيث بلغت قيمة ارتباط معامل بريسون  **721.وكانت بني متغريات املخالفات السلوكية
للمشجعني الرياضيني ومتغريات سمات التعصب الريايض ،يليها االرتباط بني املخالفات السلوكية وتخريب املمتلكات الذي بلغ  ،**437.ثم سمات التعصب
الريايض وتخريب املمتلكات الذي بلغ  ، **383.لذلك ممارسة بعض السلوكيات والترصفات املنافية للقيم عند مؤا َزرة الجمهور لل ِفرَق أو األندية امل ُ َف َّ
ضلة تؤدي
إىل تخريب املمتلكات ،واالعتداء عىل اآلخرين يف صور فوىض َ
وش ْغب ،وإحداث عنف ،بمعنى أنه كلما زادت الترصفات املخالفة من ِقبَل املشجعني الرياضيني،
وارتفعت سمات التعصب لدى الجمهور (املشجعني) ،زاد الرضر ضد األشخاص واملمتلكات العامة والخاصة.
وملعرفة ما إذا كان هنالك أثر ذو داللة إحصائية عن مدى تأثري بعض املتغريات املستقلة -وبالتحديد متغري املخالفات السلوكية للمشجعني الرياضيني،
ومتغري سمات التعصب الريايض عند الجمهور -عىل متغري تخريب املمتلكات ،تم استخدام تحليل املسار" "Path Analysisلتحديد مدى تخريب املمتلكات طبقا ً
لتأثري املتغريين السابقني ،حيث لم تظهر نتائج الجدول السابق التأثري السببي لدراسة العالقات بني املتغريات السابقة  ،وأن ذلك ال يكفي لكون العالقة بينها
ال تعني بالضبط انه يوجد تأثري  ،ونظر الهمية العالقة بني املتغريات املستقلة وأثرها عىل املتغري التابع تم اختيار أسلوب إحصائي آخر ياخذ بعني االعتبار هذه
العالقات  ،ووجد من املناسب استخدام أسلوب تحليل املسار الذي يعتمد عىل تحليل االنحدار املتعدد ( )Multiple Regressionحسب معامالت املسار لدراسة
التأثريات املبارشة للمتغريات املستقلة عىل املتغري التابع  ،وتم مراعاة التحقق من بعض الرشوط قبل إجراء اختبار تحليل املسار ؛ للتأكد من توزيع املجتمع
الطبيعي ،وتجانس العينات املسحوبة  ،والقيم املتطرفة  ،واالرتباط القوي بني املتغريات املستقلة لزيادة مستوى املعنوية  ،وعىل ضوء ذلك ظهرت نتائج الجدول
كما ييل:

ويتبني لنا من نتائج الجدول رقم ( )9أن نسبة التباين املفرسة ( )R-Squareلهذه املتغريات قد بلغ  ، 201.وهو ذا داللة إحصائية  ،حيث بلغت قيمة ( ) F
 38.388ومستوى داللتها  000a.وهذا مؤرش لنا أن متغري املخالفات السلوكية للمشجعني الرياضيني قد أسهم بأكرب نسبة يف تفسري التباين وفقا ً ملعطيات
الجدول ؛ حيث بلغت قمية معامل مسار بيتا  )334.( Betaوهي دالة إحصائيا ً عند مستوى  000. = a؛ حيث كانت قيمة  T-testتي  ، 4.529مما أكد لنا أن هذا
املتغري هو األكثر تأثريا ً يف تخريب املمتلكات العامة  ،ييل ذلك سمات التعصب الريايض ؛ حيث بلغت قمية معامل مسار بيتا  )142.( Betaوهي دالة إحصائية عند
مستوى  055. = a؛ حيث كانت قيمة  T-testتي  . 1.928وقد تبني وجود تأثري قوي َتمَثَّل يف االعتداءات ،وازدحام الطرقات ،وتخريب املمتلكات ،وقفز األرصفة،
واقتالع األشجار ،والتجمعات يف األماكن العامة التي يح ُدث فيها االزدحام أمام املارة يف الطرقات العامة ،أضف إىل ذلك االعتداء عىل امل َ ِّ
الخ ْد ِمية،
حال التجارية ِ
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والحرَاسات
وإحداث الفوىض والضجيج ،فضالً عما يحدث من االعتداءات عىل الحكام والالعبني والجمهور داخل املالعب الرياضية وخارجها ،وإزعاج رجال األمن ِ
األمنية ،وكل هذه املمارسات الخاطئة تؤدي إىل تخريب املمتلكات العامة والخاصة.
رابعا ً  :مناقشة نتائج البحث
لإلجابة عىل تساؤالت البحث وبالتحديد الخصائص الوصفية االجتماعية ألفراد العينة ؛ نجد نتائج اإلحصاء الوصفي أظهرت ارتفاع تكرارات الفئة العمرية الذين
يمارسون األنشطة الرياضية من ( 19إىل  30سنة) مقارنة ببقية الفئات العمرية اآلخرى لصالح أعضاء نادي النرص  ،أيضا ً ارتفاع تكرارات العزاب مُما ِر ِس
األنشطة الرياضية مقارنة باملتزوجني لصالح أعضاء نادي الهالل  ،كما تبني أن الفئة مرتفع ِة الدخل يمارسون األنشطة الرياضية مقا َر َن ًة ببقية الفئات لصالح
أعضاء نادي الشباب  ،وقد اختلفت هذه النتائج مع نتائج دراسة القحطاني ( )1436الذي وجد الفئة العمرية من ( 23إىل  25سنة ) قد مَثَّلت نسبة  ، %63.7وأن
نسبة ال ُع َّزاب قد بلغت  ،%78.80وهذا ما يفرس أن الفئات العمرية لعينة البحث الحايل تعد األكثر دقة ملالحظة املخالفات السلوكية للمشجعني ،وسمات التعصب
ً
إضافة إىل ارتفاع نسبة املتزوجني وأصحاب الدخول املرتفعة ،وربما ُت ْع َزى
الريايض التي تؤدي لتخريب املمتلكات بحكم مالحظاتهم وعضويتهم باألندية ،
االختالفات إىل اإلجراءات املنهجية املستخدمة.
أما اإلجابة عىل أسئلة البحث من (السؤال الثاني إىل الرابع)  ،فقد أظهرت نتائج اإلحصاءات الوصفية للمتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية -تبعا
للمحاور الثالثة -أن املشجعني الرياضيني أحيانا ً يمارسون املخالفات السلوكية عند مؤا َزرتهم لفرقهم أو أنديتهم؛ مما يخالف الذوق العام ،ويؤدي إىل تخريب
املمتلكات ،كما أن املشجعني الرياضيني قد اتسمو ببعض صفات التعصب الريايض التي أدت إىل تخريب املمتلكات ،كما أظهرت النتائج أن املمتلكات العامة
والخاصة واجهت تخريبا ً ناتجا ً عن َّ
الش ْغب والعنف الريايض بسبب ارتكاب بعض املخالفات السلوكية للمشجعني الرياضيني  ،كما أن أغلب تكرارات أفراد
العينة كانو موافقني عىل معظم عبارات املخالفات السلوكية لصالح أعضاء نادي النرص ،ومعظم عبارات سمات التعصب لصالح أعضاء نادي الشباب  ،ومعظم
عبارات تخريب املمتلكات لصالح أعضاء نادي الشباب وبينت نتائج اختبار مربع كاي عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية  ،وهذه النتائج تدعم رأي
( )2009 ,Felsonيف أن كل الترصفات السلوكية املخالفة للمعايري والقيم االجتماعية تؤدي إىل إلحاق الرضر باآلخرين؛ حيث أكد الرأي البيولوجي أن العنف
متأصل يف املجتمعات اإلنسانية منذ ال ِق َدم؛ مما يجعل الناس قابلني للوقوع يف برا ِث ِن الجريمة ((;2006,Becker & Wetzell 2005 ,Anderson Cheryl
 ، 2009 ,and Hagan ;2008,Siegel ;2007(,Collinsكما أن نتائج البحث الحايل قد اتفقت مع نتائج دراسة القحطاني (  )1436عن وجود بعض
املمارسات الخاطئة لدى الجمهور يف أثناء التشجيع الريايض ،فالشهري ( )1429يف بحثه وجد أن التعصب الريايض له صلة ببعض نظم التنشئة االجتماعية،
ووسائل اإلعالم ،وجماعة األصدقاء ،من جانب آخر أشار  )2004( Siekmannإىل أن حاالت العنف َّ
والش ْغب تحدث يف الشوارع املحيطة ،وباملالعب يف األحياء
املجاورة ،وأكد جابر ( )2002أن ظاهرة العنف لدى العبي كرة القدم يحدث فيها التعصب بشكل أكرب عن باقي األلعاب األخرى ،ومن أبرز املخالفات السلوكية-
كما ذكرالعتيق ( -)2013ما تشهده الشوارع وامليادين من بعض الترصفات الخاطئة التي تصدر عن بعض فئات متعصبة ،سواء كان ذلك ابتهاجا ً بفوز الفريق،
أو احتجاجا ً عىل هزيمته ،ونتائج بحثنا تتفق يف جزء منها مع ما أشار إليه الخيكاني ( )2011عن أسباب ارتكاب املخالفات السلوكية داخل وخارج املالعب،
ويكمن يف سوء إدارة املباراة وتحكيمها ،وانتشار العنف ،وضعف مؤسسات األمن ،والشحن اإلعالمي السلبي ،واستفزاز الالعبني للجمهور ،يف حني يرى كل من
الزيود والجراح ( )2012أن بعض املخالفات تعود إىل عوامل تمثلت يف املنافسة ،والوقت املتبقي ،والنتيجة ،وسلوك الالعب ،والتحكيم املرتبط بالقرارات الخاطئة،
ً
َّ
يتدخل فيها الكثري من املتغريات ،كطبيعة النشاط الريايض ،والجمهور ،والبيئة املحيطة ،إال
إضافة إىل أن الخيكاني ( )2011أكد عىل أن املخالفات السلوكية
أن مصطفى ( )2004أوضح أن العنف الذي يعد أكثر شيوعا ً يف الوقت الراهن ،ويشكل خطرا ً عىل أروح السكان واملمتلكات ،يعود إىل قرارات الحكام ،وسلوك
الالعبني ،واإلداريني ،واملشجعني ،بينما الرس وآخرون  )2015( ،أضافوا إىل ذلك أن ما يصدر من الجماهري الرياضية يتمثل -يف البداية -باإلساءات غري الالئقة،
والهُتاف امليسء الذي يتطور إىل االعتداء باملقذوفات ،ثم االشتباك باأليدي ،ويف بحثنا هذا تكمن أبرز املخالفات السلوكية للمشجعني الرياضيني يف تكوين تيارات
التعصب املعادية لجماهري ال ِفرَق املنافسة ،ورمي املخلفات واملقذوفات عليهم ،أضف إىل ذلك االشرتاك باملُشادات الكالمية ،والتشجيع الفوضوي ،واستخدام القوة،
فضالً عن شحن الجماهري ،والتشاجر ،ومحاولة استثارة الجماهري املنافسة ،وبروز ظاهرة العصبية امل ُ ْف ِرطة يف استخدام الهُتافات غري الالئقة ،وارتكاب بعض
املخالفات امل ُ ِخلَّة بالقيم والذوق العام ،وارتفاع املعارَضات لقرارات الحكام ،هذا من جهة ،ومن جهة أخرى تمثَّلت أبرز سمات التعصب يف تربير أن فوز الفريق
الحيَل ،وغياب التسامح بني املشجعني الرياضيني ،كذلك التحيز لتصاريح املسؤولني،
املنافس كان بالحظ ،وعدم تقبل الرأي للهزيمة ،واالنزعاج ،ومحاولة اختالق ِ
وعدم التمتع بالروح الرياضية ،والرغبة يف تعرض الفريق املنافس للمشاكل ،وحضور املباريات رغم نقلها عرب القنوات الفضائية ،ومتابعة القراءة ملا يكتب أو
يرصح به ،و َت َمنِّي هزيمة الفريق املنافس ،وكراهية األندية املنافسة ،وتشجيع ال ِفرَق التي تقابل املنافس ،ومن ثم تكوين حمالت التشكيك ،أما تخريب املمتلكات يف
هذا البحث فقد تضمن التهجم عىل أغلب امل َ ِّ
حال التجارية ،واالعتداء عىل رجال األمن ،والتهجم عىل الحكام ،واالعتداء عىل املارة باأللفاظ غري الالئقة ،وتكسري بعض
املركبات ،وإحداث َّ
الش ْغب يف املالعب الرياضية ،والعبث بممتلكات املالعب الرياضية ،وتخريب األرصفة واألشجار بالطرقات ،والتفحيط بإثارة الحوادث املرورية،
والتجمهر ،وإغالق الطرقات العامة ،ومهاجمة الفريق الفائز ،وتعطيل سري مركبات رجال األمن ،واختالس بعض ممتلكات اآلخرين.
أما السؤال الخامس :هل يوجد هنالك عالقات ارتباطية ذات داللة إحصائية بني متغري تخريب املمتلكات وبقية املتغريات؟ .فقد أظهرت نتائج معامالت ارتباط
بريسون وجود ارتباطات قوية ذات دالالت إحصائية بني متغرياملخالفات السلوكية للمشجعني الرياضيني ،ومتغري سمات التعصب الريايض ،يليها االرتباط بني
املخالفات السلوكية وتخريب املمتلكات ،أيضا ً سمات التعصب الريايض وتخريب املمتلكات ،وهذه النتيجة تنسجم مع نتيجة دراسة الواييل ( )2011الذي أكد عىل
وجود عالقة ارتباطية بني التعصب والعوامل النفسية واالجتماعية ،وأثبتت وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املتعصبني وغري املتعصبني؛ مما يشري يف بحثنا
هذا إىل أنه كلما زادت الترصفات السلوكية املخالفة من ِقبَل املشجعني الرياضيني ،وارتفعت سمات التعصب ازداد تخريب املمتلكات ،وهذا يتفق مع الرأي النفيس
القائل :العدوان غريزة فطرية ال شعورية ،تعرب عن رغبة كل فرد ،ثم ُتحَ وِّل تفكريه إىل عالم خارجي؛ مما يسبب عنفا ً ضد اآلخرين بسبب تأثري الطاقة النفسية
( . )2009,Alexandraكما أن هذه النتيجة تتفق يف جزء منها مع نتيجة دراسة محيسن ( )2015التي توصلت إىل أن املواقع اإللكرتونية الرياضية قد أسهمت يف
ظاهرة التعصب الريايض ،كذلك دراسة الفليت ( )2015الذي وجد أن كرة القدم قد احتلت الرتتيب األول يف الصحف اليومية من حيث عدد القضايا التي يرتكبها
الجمهور املشجع للرياضة ،وأكد السلمي ( )2014يف دراسته تأثري وسائل اإلعالم الجديد يف زيادة التعصب الريايض من خالل حسابات الصحفيني عىل مواقع
التواصل االجتماعي ،إال أن املطريي ( )2011يرى أن نسبة رفض الطالب للتعصب عالية ،لكن لم يصل إىل أن يكون ظاهرة ،بل هو يف مستوى قضية أو مشكلة،
وهنالك من يرى أن هذا السلوك املخالف للمعايري االجتماعية هو نتيجة اإلحباط ،وبالتايل فإن العنف يأتي نتيجة لإلحباط دائما ً (2008 ,Siegel 2006 ,Amsel
&) ونرى أنه عندما يكون املشجع الريايض محبَطا ً ومُحَ مَّالً باملشاكل قد ينعكس ذلك عىل سلوكه ،وبالتايل قد تكون املمتلكات ُع ْرضة للتخريب نتيجة لرتاكم
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اإلحباط.
ِّ
متغيَيْ "املخالفات السلوكية للمشجعني وسمات التعصب الريايض" عىل متغري تخريب املمتلكات؟ .فقد أظهرت
أما السؤال السادس عن مدى تأثري كل من
أظهرت نتائج تحليل املسار أن نسبة التباين املفرسة لهذه املتغريات  ، 201.حيث بلغت قيمة (  38.388 ) Fومستوى داللتها  ، 000a.مما أكد أن متغري
املخالفات السلوكية للمشجعني قد أسهم بأكرب نسبة يف تفسري التباين ؛ حيث بلغت قمية معامل مسار بيتا  334. Betaعند مستوى داللة إحصائياة 000. = a
 ،وقيمة "تي" التي بلغت  ، 4.529تؤكد أن متغري املخالفات السلوكية للمشجعني هو األكثر تأثريا ً يف تخريب املمتلكات  ،يليه سمات التعصب التي بلغت قيمتة
معامل مسار بيتا  )142.( Betaعند مستوى داللة إحصائياة  055. = aوقيمة "تي" التي بلغت  4.529تي  ، 1.928فعلماء السلوك اإلجرامي (,Jeffery
ري من العلماء أمثال (and 2001 ,Burke
 )2001 ,and Ganter 1999يرون أن السلوك يحدث من خالل عملية االحتكاك االجتماعي باآلخرين ،وكث ٌ
 )2002 ,Giddensيرون أن سلوك اإلنسان مكتسَ ب؛ أيُ :متَعَلَّم ،ويتم تعلمه من خالل القدوة ،هذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة العنتبيل ومحمود ()2014
اللذين أكدا عىل أن أهم مظاهر العنفَ ،
وش ْغب املالعب املالعب التي يبديها الالعبون هو تحطيم املدرجات واملقاعد ،وقيام بعض املشجعيني الرياضيني بالتشجيع
الغوغائي ،والهتافات غري الالئقة تربوياً ،والتحريض عىل الكراهية ،وهذا ما أكده الدوس ( )2011أن التعصب الريايض موجود بدرجة عالية لدى كل جمهور،
وأن قرارات الحكام الخاطئة دائما ً تؤدي إىل زيادة التعصب الريايض ،يف حني نجد أن ( )2001 ,Gainey & Seyfrit ;2000 ,Adams & Serpeيرون أن
س عىل الفرد يف مراحل حياته ،وبالتايل ممارسته للمخالفات السلوكية ضد املمتلكات ُبنِيَتْ عىل تربيرات دينية واجتماعية
التعصب قد يكون ردة فعل ربما مُو ِر َ
ونفسية وثقافية وتربوية وحاالت َمرَضية ،وال شك أن العوامل االجتماعية والبيئة املحيطة باملشجع تحتاج إىل إعطائها اهتماما كبرياً ،وخصوصا ً فيما يتعلق
بالعنف َّ
والش ْغب يف املالعب أو األماكن العامة بشكل عام ،وما يؤدي إىل تخريب املمتلكات بشكل خاص ،من ناحية أخرى فقد فرس علماء آخرون التعصب عىل أنه
إلحاق الرضر باآلخرين ،وقد يكون نتاج التناقض يف البيئة التي تحيط بالفرد الريايض املشجع ،وما قد يُسْ ِهم يف صياغة السلوك العنيف لدى الفرد (,Jenkins
 .)2004 ,and Lee, Gong, & Lee ;2003 ,Katz, Webb & Armstrong ;1997وأكد فريق آخر (.and Markowitz et al 2000 ,May & Dunaway
ً
متمثلة يف السياسة الرتبوية ،وثقافة املجتمع ،والرفاق ،ودور املعلم -تلعب دورا ً هاما يف تشكيل شخصية الفرد لتحقيق أهداف
 )2001أن العوامل االجتماعية-
املجتمع من الرياضة يف صقل شخصية املشجع ،أو ممارسة أفعال العنف التي قد يرتتب عليها انسياق املشجع ،إن التعصب قد ُي ْع َزى إىل محصلة تراكمية لبعض
الظروف ،سوء من أماكن التعليم أو املعلمني ،أو األرسة ،أو الحي ،أو األقران ،أو حتى من غياب الرؤية اإلسرتاتيجية للمؤسسات املجتمعية والرتبوية التي ُت ْعنَى
بشأن الفرد وسلوكه (.)2005 ,.and Schwartz, et al ;2003,Smith ;2003 ,.Payne et al ;2001,Owens, Slee, & Shute;2001 ,.Natvig et al
إن الرياضة ذاتُ أبعاد طبيعية واجتماعية وسياسية واقتصادية وترويحية وتربوية وثقافية ،إال أنها ال تزال مجاال خصبا للكثري من الترصفات املنا ِفية لطبيعتها
الرتويحية ،والبعيدة عن أخالقياتها ومثلها وقيمها التي تكمن يف املنافسة الرشيفة والواجهة الحضارية للدول التي تمثلها (عليمات  .)7 :2011 ،إن املخالفات
السلوكية ذات الصلة بالجمهورالريايض تعود ملتغريات تتضمن الترصفات الخاطئة كالتعصب ،وشحن الجماهري ،والهتافات النابية ،وإثارة جماهري فريق ضد
آخر ،وتفريغ االنفعاالت املكبوتة بتوجيه الغضب ،واستفزاز املجتمع ،وتعمد تأثري وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة عىل تكوين تيارات رأي عام حول
تشكيل التعصب ،أضف لذلك خلالً يف التنشئة االجتماعية التي تكبت تعبري املشجع عن نفسه ،وسيطرة اآلخرين عليه التي تدفع به إىل استغالل وجوده يف امللعب
للتعبري عن نفسه بأسلوب فوضوي غري الئق ،والرمي بالحجارة ،والبصق ،واالستهتار ،واالعرتاض عىل التحكيم ،وعدم التسامح ،والتشاجر.
خامسا ً  :التوصيات واملقرتحات
يف ضوء نتائج البحث نويص بما يأتي :
إجراء املزيد من الدراسات العلمية الشاملة لجميع مناطق اململكة العربية السعودية حول املخالفات السلوكية لدى املشجعني الرياضيني الذين يتسمون
.1
بسمات التعصب الريايض املؤدية لتخريب املمتلكات العامة والخاصة داخل وخارج املالعب الرياضية؛ لحرص آثارها عىل الجماهري الرياضية من فئات الشباب
الذكور واإلناث.
َ
ُّ
عقد الدورات التوعوية واإلرشادية يف أماكن وجود الجماهري الرياضية ،مع إعداد النرشات التعريفية التي تحُ ث عىل عدم التعصب ،وتوزيعها يف مناطق
.2
تجمعات الشباب ،مع العمل عىل إبراز القدوة الحسنة للشباب فيما يتعلق بالتسامح ،وتقبل اآلخر ،ونرش ثقافة الروح الرياضية بني الشباب ،مع حثهم عىل رفع
مستوى األمن والسالمة يف املالعب ،وزيادة املراقبة.
رضورة التشديد عىل ُدور وسائل اإلعالم يف الرتكيز عىل القيام بدورها يف توعية الجمهور الريايض بخطأ التعصب ،ونرش ثقافة الفوز والخسارة
.3
يف الوسط الريايض ،ونبذ العنف والتعصب الريايض ،واالتزان يف نرش الخرب ،وعدم تضخيم األحداث إىل أكرب من حجمها ،مع تشديد الرقابة عىل ما ُينْ َش
من املوضوعات التي قد ُتثِري املشكالت بني الجماهري والحكام والالعبني وإدارات األندية وأعضائها يف وسائل التواصل االجتماعي ،مع استخدام لغة الحوار
الحضاري ،وحث املتحدثني باستخدام األلفاظ االيجابية .
سَ ُّن األنظمة والقوانني التي تحكم الأللعاب الرياضية لحماية الالعبني والحكام والجماهري الرياضية واملمتلكات العامة والخاصة ،ومنع السلوك
.4
ُ
الفوضوي الناتج عن التعصب والترصفات السلوكية امل ِخلة بالذوق العام لضبط األنشطة الرتويحية التنافسية وفق ما تعرف عليه أفراد املجتمع ،ووفق محددات
السلوك الحضاري ،مع إبراز العقوبات الرادعة للمخالفني عرب وسائل اإلعالم ،خصوصا ملرتكبي السلوك املخالف للذوق العام.
تشديد اإلجراءات األمنية يف أثناء اللقاءات أو املباريات الرياضية بني الفرق واألندية الرياضية؛ لضمان عدم حدوث تجاوزات الجماهري الناتجة
.5
عن التعصب الريايض الفوضوي ،مع الرتكيز عىل حماية املمتلكات العامة والخاصة لضمان استمراريتها وجَ وْدتها ،وتغريم امل ُ ْعتَدين عىل املمتلكات بالغرامة
املضاعَفة؛ ليكون ً
عربة لآلخرين يف احرتام املمتلكات العامة.
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